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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: 0519-535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.
Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-1109140
Openingstijden:
Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur
Milieustraat:
Maandag: 13.15 uur - 14.15 uur
Woensdag: 13.15 uur - 14.15 uur
Donderdag : 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag: 10.15 uur - 11.15 uur

Kalender
22 mrt
23 mrt
24 mrt
24 mrt
30 mrt
6 april

Net op Zee,
informatieavond
Raadsvergadering
Vaccinatie
Streekwurk en
doarpswurk, webinar
RES Fryslân, webinar
Dursum Eilaun,
webinar

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier
U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.
Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.
Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Bomen terug in het dorp
Burgemeester Ineke van Gent en
kinderburgemeester Thijmen Bouwkamp
plantten afgelopen woensdag een zuil-iep in
de Middenstreek.
De afgelopen jaren zijn meerdere bomen
omgewaaid of dreigden om te waaien. In totaal
plantte de buitendienst van de gemeente
Schiermonnikoog dertien bomen.

Uitslag Tweede Kamer Verkiezingen 2021 gemeente Schiermonnikoog
De voorlopige uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen in de gemeente
Schiermonnikoog op 17 maart 2021 is:

Partij
VVD
PVV (Partij voor de Vrijheid)
CDA
D66
GROENLINKS
SP (Socialistische Partij)
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
ChristenUnie
Partij voor de Dieren
50PLUS
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
DENK
Forum voor Democratie
BIJ1
JA21
CODE ORANJE
Volt
NIDA
Piratenpartij
LP (Libertaire Partij)
JONG
Splinter
BBB
NLBeter
Lijst Henk Krol
OPRECHT
JEZUS LEEFT
Trots op Nederland (TROTS)
Vrij en Sociaal Nederland
De Groenen
Partij voor de Republiek
Het opkomstpercentage was 105,5%.
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Rapportages project ruimtelijke ontwikkelingen op website
De rapportages van drie belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen op Schiermonnikoog zijn sinds deze week te bekijken
op de website van de gemeente. In de rapportages staan de vraagstukken rondom de verkeerssituatie in het centrum,
een plaats voor de busremise (busgarage) en de vraag naar bedrijfsruimte. In de rapporten staat voor elk onderdeel
een aantal oplossingen beschreven. Ook staan mogelijke belemmeringen beschreven.
Wat gaat er nu gebeuren?
Iedereen kan de rapporten lezen. Daarna gebeurt het volgende:
• Volgende week versturen wij een enquête via het platform Schitterend Schiermonnikoog. Hierin stellen we
vragen over de drie ruimtelijke ontwikkelingen. De rapporten kunt u hierbij gebruiken als
achtergrondinformatie. Bewoners en gasten van Schiermonnikoog kunnen de enquête invullen. De
uitkomsten worden gesplitst naar inwoner en bezoeker.
• Er komt ook een groep eilanders bij elkaar (de klankbordgroep) die gaat praten over de drie rapportages.
• De uitkomsten van de klankbordgroep en de enquête worden verwerkt tot één totale denkrichting die het
college en de gemeenteraad gaan bespreken.
Het college informeert de gemeenteraad via een raadsbrief over de rapportages en de samenstelling van de
klankbordgroep.
Aanmelden voor enquête
Om mee te kunnen doen aan bovengenoemde enquête is het nodig dat u zich aanmeldt voor
Schitterend Schiermonnikoog. Wij roepen u op om dit alvast te doen. Doe dit op
www.schitterendschiermonnikoog.nl. U ontvangt dan automatisch de enquête in uw mailbox,
zodra deze gereed is.
Geen toegang tot internet
Wilt u de enquête wel invullen, maar heeft u geen e-mailadres en/of internet? Vraag dan een papieren versie van de
enquête op via de Publieksbalie van de gemeente. U kunt hiervoor bellen met 0519-535050.
Meer informatie
Wilt u de rapporten bekijken, heeft u vragen over Schitterend Schiermonnikoog of wilt u meer informatie over de
ruimtelijke ontwikkelingen die momenteel op Schiermonnikoog spelen? Kijk dan op onze website Aanpak verkeer en
zoektocht ruimte busremise en bedrijven - In de gemeente - Schiermonnikoog.

Webinar Dursum Eilaun 6 april
Op dinsdag 6 april organiseert de gemeente Schiermonnikoog een informatieve webinar over het project Dursum
Eilaun. Omdat we vanwege de coronamaatregelen nog niet bij elkaar kunnen komen, maar we ook niet langer willen
wachten, hebben we besloten dit digitaal te doen.
Op dinsdag 6 april, van 14.00 tot 15.00 uur geven we een toelichting op het project, vertellen we wat we de
komende maanden gaan doen én wat uw rol daarbij kan zijn. U kunt nu al uw ideeën of vragen voor het webinar
insturen naar duurzaam@schiermonnikoog.nl. Daarnaast zal er die middag een virtuele ‘gastheer’ aanwezig zijn, die
vragen zal verzamelen. Wij proberen dan al zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.
Kunt u niet bij het webinar zijn? Wij nemen het webinar op zodat u later kunt bekijken.
Aanmelden voor dit webinar is niet nodig. In een van de volgende nieuwsbrieven komt een aanmeldingslink waarmee
u het webinar kunt bekijken.

GGD Fryslân opnieuw naar Schiermonnikoog voor tweede vaccinatieronde
Op woensdag 24 maart a.s. is het vaccinatieteam van GGD Fryslân opnieuw aanwezig op Schiermonnikoog voor het
vaccineren van de 60-plus inwoners van het eiland en de zorgmedewerkers. Voor deze groep is het de tweede
vaccinatie tegen het coronavirus. De afspraken voor deze tweede vaccinatie zijn al vastgelegd bij het maken van de
eerste prikafspraak.
Daarnaast kunnen de bewoners en zorgmedewerkers die tijdens ronde één geen gehoor hebben gegeven aan de
oproep tot vaccinatie, vanaf zaterdag 20 maart 11.00 uur een afspraak maken via het telefoonnummer 088-229 96
40. Het nummer is ook op zondag 21 en maandag 22 maart nog bereikbaar voor het maken van een afspraak
(van 9.00 en 17.00 uur).
Let op: u kunt alleen met een persoonlijke uitnodiging een afspraak maken!
Pfizer-vaccin
Ouderen en zorgmedewerkers krijgen het Pfizer-vaccin toegediend. Het toedienen van een ander vaccin, het
AstraZeneca-vaccin, is in Nederland voorlopig stilgelegd. Dit heeft u afgelopen week in de media kunnen zien en
horen. Dit nieuwsbericht heeft dus geen invloed op de vaccinatie die volgende week plaatsvindt.
Meenemen naar de vaccinatielocatie:
Voor een veilig en vlot verloop van de vaccinatie is het belangrijk dat u:
•
een mondkapje draagt en 1,5 meter afstand houdt van anderen;
•
kleding draagt waarbij u uw bovenarm gemakkelijk bloot kunt maken;
•
een geldig identificatiebewijs bij u heeft;
•
de gezondheidsverklaring.

Heeft u geen gezondheidsverklaring?
Dan kunt u een nieuwe afhalen bij de balie van het gemeentehuis.
Vervoer nodig?
Wilt u gebruik maken van vervoer (taxi) of begeleiding naar de Stag dan kunt u bellen met zorg en welzijn (Brenda
Scheper): 06-11747822.

Regenton of compostvat (naar eigen smaak!) met korting kopen
De gemeente stimuleert het gebruik van regentonnen en compostvaten. U kunt deze nu met korting kopen. Heeft u
interesse? Kijk dan voor de regeling op onze website. U kunt zelf een ton naar eigen smaak en bij een leverancier
naar keuze aanschaffen en dan een deel van uw aankoopbedrag terugvragen bij de gemeente.
U kunt ook gebruik maken van een voordeelpakket dat de gemeente Schiermonnikoog met de firma Wildkamp BV
heeft samengesteld. Dit pakket bestaat uit tonnen en/of vaten van gerecycled plastic. Wildkamp levert de tonnen
inclusief voet en kraan.
Met een regenton bespaart u kostbaar drinkwater. Bovendien komt het water dat u opvangt niet extra in het riool
terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden.
Door een compostvat te gebruiken vermindert u de hoeveelheid afval en kunt u de biodiversiteit in uw tuin vergroten.
Vergeet ook niet, na aankoop, uw korting terug te vragen bij de gemeente.

Energieadviseur met flinke korting
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Laat dan een
Energieadvies op Maat maken door een energieadviseur. Het advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan
particuliere recreatiewoningbezitters De adviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie van uw woning. Hij of zij kijkt
bijvoorbeeld naar uw dak, gevel, vloer, kelder, ramen, deuren, ventilatie en de verwarming. Na het gesprek ontvangt u
een rapport met daarin een plan van aanpak en de geschatte besparing.
Op 8 april is de energieadviseur op het eiland. Maak een afspraak voor een Energieadvies op Maat door een e-mail
te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met 0519-535050. U ontvangt een e-mailbevestiging met
daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt. De energieadviseur is elke maand op Schiermonnikoog.
Flinke korting
Tot 31 december 2021 krijgt u maar liefst 50% korting op het Energieadvies op Maat. U betaalt dan € 100,-. Wanneer
u binnen 12 maanden na het energieadvies voor minimaal € 1000,- in duurzame maatregelen investeert, krijgt u deze
€ 100,- ook nog eens terug. Lees de voorwaarden op onze website.

Uitnodiging digitale informatieavond kabelroute Net op Zee
Op maandag 22 maart van 20.00 – 21.00 uur bent u van harte welkom op de digitale bewonersavond van
netbeheerder TenneT. Aanleiding is de aanleg van een hoogspanningsverbinding vanaf het te bouwen windpark ten
noorden van Schiermonnikoog. Die hoogspanningsverbinding kruist straks Schiermonnikoog. TenneT wil de
bewoners informeren over het project.
Aanmelden kan tot en met 19 maart. Stuur daarvoor een e-mail naar TNW-support@tennet.eu met uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres en vermeld als onderwerp ‘Bewonersavond Schiermonnikoog’. U ontvangt dan een
digitale uitnodigingsknop voor een Webex-vergadering.

Webinar streekwurk en doarpswurk
Heeft u een goed idee om de leefbaarheid op Schiermonnikoog te verbeteren? Op woensdag 24 maart van 19.30 –
21.00 uur is er een online informatiebijeenkomst over hoe Streekwurk u hierbij kan helpen.
Aanmelden kan via info@doarpswurk.frl. o.v.v. ‘Webinar Streekwurk & Doarpswurk’. Graag ontvangen wij van u uw
voor- en achternaam, evt. naam organisatie en uw e-mailadres. Na ontvangst van uw aanmelding, ontvangt u een
bevestigingsmail met daarin een link om deel te kunnen nemen in Zoom.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@doarpswurk.frl of bel met 0566- 625 010.

Klein chemisch afval
De eerstvolgende ophaling van klein chemisch afval is op 16 juni 2021. Per abuis stond de datum van 24 maart op
onze website gepubliceerd. Dit moest zijn 17 maart 2021.

Zorg & Welzijn
Spreekuur Maatschappelijk werk
Elke woensdag is er spreekuur van het maatschappelijk werk op Schiermonnikoog.
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster, is van 11.30 tot 12.30 aanwezig in het zorg- en medisch centrum. U
bent van harte welkom. Ook kunt u een afspraak maken via 088-5335353 of een e-mail zenden naar info@smwf.nl.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf.nl

